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اطالق نشاطات "جامعة للكل" وأدونيس ضيف ًا يف جامعته

أدونيس بين عريجي ودكاش.

روزيت فاضل

أفتتحت أمس "جامعة للكل" التابعة
ل�ج��ام�ع��ة ال �ق��دي��س ي��وس��ف سنتها
االكاديمية من خالل نشاطات رعاها

(ميشال صايغ)

وزي��ر الثقافة رون��ي عريجي وحملت
ع�ن��وان��ًا ش��ائ�ك��ًا ه��و "ال�ف�ن��ون وت�ض��اد
القدر" ووضعت في الصدارة برنامجها
الثقافي اليومي المكون من جرعات
من األدب ،الفنون ،الحرية ،والعالقة

الوطيدة بين اإلنسانية والفن
وت�ن�ظ��م ال�ن�ش��اط��ات ب�ي��ن الجامعة
وم �ن �ظ �م��ة " "APPEALال ��داع �م ��ة
للطاقات الشبابية الفنية ومؤسسة
روبير متى ،وحل ضيف ""APPEAL
الشاعر الكبير أدونيس الذي قصد
مبنى الجامعة التراثي ضيف شرف
مميزًا ،فاعتلى ذلك ال��درج الباطوني
ال�ق��دي��م وش��ق ط��ري�ق��ه وس��ط أن�ظ��ار
محبيه بتواضع الف��ت مكلل بالرجاء
والسكون.
أدونيس ومالرو

ب �ي��ن ال� �ح� �ض ��ور رئ� �ي ��س ال �ج��ام �ع��ة
األب س� �ل� �ي ��م دك � � � ��اش ال �ي �س��وع��ي
ون��واب الرئيس وأكاديميو الجامعة
وم�ج�م��وع��ة م��ن رواد ال�ث�ق��اف��ة ال��ذي��ن
يقصدون البرنامج بشغف ال متناه.
وف ��ي م�ح�ط��ة ه ��ذه ال�س�ن��ة حضور
مميز ألدون�ي��س ،المتخرج من معهد
ال� ��دراس� ��ات ال �ش��رق �ي��ة ف ��ي ال�ج��ام�ع��ة
اليسوعية ال�ع��ام  1973ال��ى إلتفاتة
خاصة ألندره مالرو المكافح الشرس
للمصير المحتوم ....وبعد كلمة أثنى
فيه عريجي على المكرم ودور الفن
ع �م��وم��ًا ،أش� ��ار دك� ��اش إل ��ى "م��اه�ي��ة
ال�ق��در" .كما تناول أيضًا "دور الفن
وأهميته في حياة الكائن وما رافقه
في دعوة دكاش إلى "أهمية تطعيم
حياتنا بالفن وذلك بإالستناد الى ما
ذكره أندره جيد الذي قال "يبدأ ّ
الفن
حيث العيش لم يعد ً
كافيا للتعبير
عن الحياة".
أم��ا مدير "جامعة للكل" الدكتور
ج � �ي� ��رار ب� �ج ��ان ��ي ف� �ت� �ح ��دث ع� ��ن دور
ال�ن�ش��اط��ات المنظمة وال �ت��ي تختتم
اليوم وه��ي برأيه م�ض��ادات للبشاعة
التي تحاول فرض نفسها علينا.
أم ��ا ال �س �ي��دة ن ��دى خ� ��وري ممثلة
منظمة " "APPEALفثمنت ه��ذه
النشاطات معلنة عن تعاون مثمر مع
الجامعة اليسوعية م��ن خ��الل العمل
تأسيس متحف فني راق تابع لكلية
الفنون الجميلة.
rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter: @rosettefadel

